Pressemeddelelse:

TCM Group overtager Svane Køkkenet i Aabenraa
Med virkning fra dags dato har køkkenkoncernen TCM A/S, der står bag køkkenbrandet
Svane Køkkenet, købt alle aktiverne i Svane Køkkenet Aabenraa. Samtidig er en proces
sat i gang for at finde en ny franchisetager.
Franchisetager Per Juhl har på tilfredsstillende vis drevet Svane-butikken i Aabenraa
gennem de seneste ni år, men ønsker nu af personlige årsager at afhænde butikken.
TCM Group er med omgående virkning trådt til og sikrer med overtagelsen igangværende
aktiviteter samt otte medarbejdere, som alle fortsætter.
”Potentialet i det syd- og sønderjyske område er stort for designede køkkener som Svane
Køkkenets, og det gælder både inden for salg til private kunder og til erhvervsmarkedet
for bl.a. typehus. Aabenraa-butikken er derfor vigtig for kæden,” siger adm. dir. Ole Lund
Andersen, TCM Group A/S.
Svane Køkkenet markante vækst gennem de seneste år skyldes i høj grad en fokuseret
strategi om at udvikle det mest innovative, danske køkkendesign. 2018-nyheden, RAWserien, er det design, som hurtigst er blevet populært hos kunderne, der har taget det
mørke og raffinerede træunivers til sig.
TCM Group ønsker selvstændige franchisetagere til at drive kædens 27 danske butikker,
og derfor er ejerskabet af Aabenraa-butikken midlertidigt og for at sikre det vigtige
markedsområde. Koncernen har iværksat en proces for at rekruttere en ny
franchisetager til det syd- og sønderjyske.

Om TCM Group
TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og
opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet
i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrandstrategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis,
Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem
ca. 125 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group
private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige
køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden
www.tcmgroup.dk.
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